
نشرة دافعي الضرائب
Taxpayers’ Bulletin

 �تقدم الهيئة خدمة إصدار شهادتي الموطن الضريبي وانشطة التجارية إلكتروني
للمستثمرين في الدولة عبر البوابة الخاصة بهذه الخدمة.

The FTA issues Tax Residency and Commercial Activities 
Certificates electronically for investors in the UAE via the portal 
allotted for this service. 

في إطار جهودها المتواصلة للمساهمة في حماية المستهلكين من الغش التجاري ومكافحة 
 �ذكي  �تطبيق الهيئة  أطلقت  التكنولوجية،  انظمة  أحدث  وفق  متنوعة  بآليات  الضريبي  التهرب 
مبتكر¨ للمستهلكين للتحقق من العالمات المميزة المثبتة على منتجات التبغ وإبالغ الهيئة عن 
غير  المنتجات  لضبط  الالزمة  ا®جراءات  باتخاذ  الهيئة  تقوم  حتى  االلكتروني،  التطبيق  طريق 

الشرعية وحماية اسواق من المنتجات االنتقائية المهربة.

As part of its on-going e�orts to protect consumers from commercial fraud 
and combat tax evasion with various mechanisms and utilizing the latest 
technologies, the FTA launched an innovative smart application for 
consumers’ use, where it enables them to scan the digital tax stamp on 
tobacco products, detect illegal products, and report them to FTA through 
the application.

Tax Certificatesالشهادات الضريبية

DTS Appالتطبيق الذكي للطابع الضريبي الرقمي

Temporary Zero-rating of Certain Medical Equipment
A supply or import of certain medical equipment may be 
zero-rated where the supply or import occurs within the 
period from the e�ective date of the Cabinet Decision until
31 December 2021. 

إخضاع بعض المعدات الطبية لنسبة الصفر بصورة مؤقتة
يخضــع توريــد بعــض المعــدات الطبيــة أو اســتيرادها لضريبــة القيمــة 
المضافــة بنســبة الصفــر فــي حــال تــم هــذا التوريــد أو االســتيراد 

للفترة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء وحتى 31 ديسمبر 2021.

توضيحات عامة جديدة
New Public Clarifications

يتعين على المسجلين الذين لم تكن لديهم أية توريدات أو معامالت خالل الفترة 
فرض  إلى  االمتثال  عدم  يؤدي  وقد  ضريبية.  إقرارات  بتقديم  المحددة  الضريبية 

غرامات على المسجل.

Even registrants with no supplies or transactions in the tax period 
are required to submit tax returns. Non-compliance may lead to 
the imposition of penalties on the registrant.

Did You Know?
هل تعلم؟

Filing Dates 
تواريخ تقديم ا�قرارات

Final deadline for filing Excise returns

 الموعد النهائي لتقديم إقرارات الضريبة 
15االنتقائية

June

Final deadline for filing VAT returns

الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة 
28المضافة

June
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Application of Tax at the Zero Rate on Certain 
Medical Equipment

إخضاع بعض المعدات الطبية 
للضريبة بنسبة الصفر

تشريعات جديدة
New Legislation

االستثناءات ا�دارية - دليل الضريبة االنتقائية
المسجلين  تمنح  آلية  هي  االنتقائية  للضريبة  ا®داري  االستثناء  آلية 
أو استثناءات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة  امتيازات 
2017 في شأن الضريبة االنتقائية ("القانون") أو قرار مجلس الوزراء رقم 
(37) لسنة 2017 في شأن االنتقائية التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 
التنفيذية")  ("الالئحة  االنتقائية  الضريبة  شأن  في   2017 لسنة   (7) رقم 
الجوانب  لبعض  امتثالهم  دون  تحول  صعوبات  هناك  كانت  حال  في 

ا®جرائية المتعلقة بالقانون أو الالئحة التنفيذية.

Administrative Exceptions - Excise Tax Guide
An Excise Tax Administrative Exception is a mechanism 
which provides registrants with concessions / exceptions 
allowed by the Federal Decree-Law No. 7 of 2017 on Excise 
Tax (“Law”) or Cabinet Decision No. 37 of 2017 on the 
Executive Regulations of the Federal Decree-Law No. 7 of 
2017 on Excise Tax (“Executive Regulations”) if di�cult 
circumstances prevent them from following certain 
procedural aspects of the Law or the Executive Regulations.

أدلة إرشادية جديدة
New Guides

Click Hereاضغط هنا

Click Hereاضغط هنا

Click Hereاضغط هنا

لـلـمــــزيــد

Read More

لـلتحمـيـل

Download Now

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP025---Zero-rating-certain-medical-equipment---06-04-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP025---Zero-rating-certain-medical-equipment---06-04-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/AR/PDF/GuidesandSummary/Excise/Excise-Tax-Administrative-Exceptions-User-Guide---AR---24-12-2020.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Excise-Tax-Administrative-Exceptions-User-Guide---EN---24-12-2020.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/ar/Cabinet-decision-No-9-12-O-of-2020--version-to-publish-AR.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/Cabinet-decision-No-9-12-O-of-2020--version-to-publish.pdf
https://trc.tax.gov.ae/TRC_Th/
https://trc.tax.gov.ae/TRC_Th/
https://tax.gov.ae/DTS/DTS%20App
https://tax.gov.ae/
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Customer-Happiness-Index-FTA.pdf
https://eservices.tax.gov.ae/en-us/login?returnurl=%2fen-us%2fuser%2fdashboard
https://www.instagram.com/uaetax/
https://ae.linkedin.com/company/federal-tax-authority
https://twitter.com/uaetax
https://www.youtube.com/channel/UCgBXwwAIAHrHjK-XwWJU1VA
https://tax.gov.ae/DTS/DTS%20App

